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 מועצה אזורית משגב –מלגות מפעל הפיס 
 חוזה לפעילות במסגרת פרויקט מעורבות חברתית המועצה האזורית משגב

 

יכולתך למען הצלחת אנו מברכים אותך על הצטרפותך לפעילות בפרויקט של המוא"ז משגב ומקווים כי תעשה/י כמיטב 

 הפעילות הפרויקט. להלן מספר פרטים, הזכויות והחובות אותן הנך נוטל/ת על עצמך:

 
 הינך מחויב/ת: .1

 שעות פעילות בשנת תשפ"א 130

 :מפגשים אליהם תגיע במהלך השנה

 טקס הענקת המלגות )מועד יימסר בהמשך השנה(

 כנס מפעל הפיס )מועד יימסר בהמשך השנה(

 הנוכחות במפגשים, כנסים ובטקס הינם חובה                    

 אי הגעה למפגש ללא אישור מוקדם יגרור הפחתה של שעות פעילות ודיון בהמשך פעילות בפרויקט. .2

במידה ואינך יכול/ה להגיע למפגש, באחריותך להודיע מראש לאיש קשר בפרויקט ולכוכי אוסטרובסקי  .3

 לו ביום אחר בשבוע.ויהיה עליך להשלים שעות א
 .ה יש לצרף אישור רשמימילואים או מחל .4

 בכל חודש. 5-, לא יאוחר מהיוליה קיסלובהעברת דו"ח פעילות חודשי חתום על ידי נציג הפרויקט לידי  .5

הדיווח דרך יום הפעילות, שעות הפעילות, סה"כ שעות הפעילות, פירוט קצר על הפעילות.  –הדו"ח יפרט 

  האפליקציה.

 הדו"ח היא על אחריות המלגאי, אי הגשת דו"ח חודשי יגרום לפסילת המלגה.הגשת 

 דיווח בזמן אמת על אירועים ובעיות: נציג הפרויקט/כוכי אוסטרובסקי. .6

 דיווח כוזב יגרום לשלילת הזכאות. .7
 ₪. 10,000בכפוף לעמידה בתנאים הנ"ל תהי/ה זכאי/ת לקבל מלגה של  .8

 ממפעל הפיס. 2020, אוקטובר  מהמועצה 2020במאי  1 :השנהפעימות לאורך שתי המלגה תוענק ב

כל עוד עמדת, לפי שיקול דעת האחראים מטעם המועצה, ולפי אישור בדיקת נציג מפעל הפיס, במלא 

 המטלות המוטלות עליך כמפורט במסמך זה, תהי/ה זכאי/ת לקבל את מלא המלגה האמורה.

אחר התייעצות כנדרש ובהסכמת האחראים על בכל מקרה בו תופסק פעילותך שלא באחריותך ול

 הפרויקט מטעם המוא"ז משגב, תוצמד/י לפעילות חלופית בהתאם למקובל.

המוא"ז משגב רשאית בכל עת מטעמים ענייניים, להפסיק פעילותך או להחליט שלא להעניק לך את  .9

 המלגה כלל או להקטינה, בכל אחד או יותר מהמקרים הבאים:

 ך עומד בתנאי הסף.א. אם יתברר כי אינ

ב. אם יתברר כי לא מילאת את כל המטלות המפורטות במסמך זה ובכתב ההתחייבות של מפעל הפיס או 

 לא מילאת את כולן במלואן.
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 ג. אם הפסקת את פעילותך בחלקה או לחלוטין ללא אישור.

 לות.ד. אם פעילותך הופסקה כיוון שנמצאת על ידי המוא"ז משגב בלתי מתאים/ה להמשך פעי

 .פה. הינך מקבל מלגת מפעל הפיס נוספת לשנת תש"

 

 
 יש לצרף עותק של ת.ז. ושל הספח בו רשום מקום מגוריך. -

 

 

 חתימת הסטודנט/ית:

 

 

________________________   ________________________ 

 שם משפחה                   שם פרטי                

 

________________________   ________________________ 

 חתימה            תאריך                

 

 

 אנו מאחלים לך הצלחה במשימה אשר הנך נוטל/ת על עצמך.

 אנו בטוחים כי תוכל/י למצוא בפעילות סיפוק והנאה בתרומה אשר תתרום/י לחברה

 

 

 

 

 

 

 

 

ק של "מרכז הצעירים משגב" ולעזור לנו בהעברת ובים משגב, נבקשך להיכנס לדף הפייסכמלגאי של מרכז הצעיר

 .Like & Share –המידע על פעילות המרכז 

 

 .תודה רבה על שיתוף הפעולה


